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Ansøger 
Ansøgningens titel 

udstilling 2018 

Ansøger 
Forening 

kunstnernetværket i Hedensted kommune. 

Kontaktperson 

Karen Eskildsen 

Adresse 
Vejnavn 

Horsensvej 
Nr 

23 
Etage Side/dør 

Postnummer 

8722 
Bynavn 

Hedensted 
Postboks 

Telefonnummer 

E-mail 

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 

Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens 
borgere gennem oplevelser og arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted 
Kommune kendt udover kommunegrænsen. 

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund - tidsplan 

Projektbeskrivelse: 
Formål 
Baggrund 
Tidsplan 

Kunstnernetværket i Hedensted Kommune har i 2018 5 års jubilæum, og det ønsker 
man at markere på udstillingen den 17. og 18. marts i Stouby Multihus. 
Det gøres bl.a. ved at udvide den musikalske underholdning samt ved at invitere 
til fernisering om lørdagen. Til ferniseringen kan alle udstillere invitere 3 
gæster og derudover bliver Byrådet inviteret. Det betyder, at der forventes 
omkring 200 gæster. Gæsterne vil blive budt på et lille glas og lidt sødt samt en 
intim koncert med Louise Juul, som har rødder i Juelsminde. 
Senere lørdag giver Louise Juul koncert for alle besøgende og søndag kommer to af 
kommunens store og fantastiske kor og underholder, nemlig Ølsted Gospelkor samt 
Juelsminde Kirkes Voksenkor. 
Sidste år lagde 730 besøgende vejen forbi udstillingen i løbet af weekenden, og 
afkrydsninger ved døren dokumenterer, at de besøgende kommer fra både Hedensted, 
Horsens og Vejle Kommuner. Forventningen er, at besøgstallet vil fortsætte den 
stigende kurve, hvor der er sket en stigning på 20% fra 2016 til 2017. Det tyder 
altså på, at den årlige udstilling er ved at have plantet sig i folks bevidsthed 
og er en årlig tilbagevendende begivenhed, som møder stor opbakning i 
lokalsamfundet. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 
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Erklæring 
Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale 

selvbetjeningsforløb.  
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Beløb (Kr.) 

0,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Indtægterialt(Kr.) 

0,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Beløb (<r.) 

0,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Ud gifter i alt 	i<r.) 
0,00 

Ansøgt beløb 

Ja 

Belø13(<r.) 
15500,00 

Underskudsgaranti 

Ja 

Beløb (<r.) 
0,00 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 

Ja 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

• Der er forespurgt på Det Fælles Landdistriktsråds pulje til lokale 
kulturelle arrangementer/tiltag. Svaret herfra var, at man mente, at det hørte 
mere under Udviklingspuljens kriterier. 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk på næste side eller sende dem pr. 
brev til: 

Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde. 
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